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JAARVERSLAG ONDERNEMERS FONDS ASSEN (OFA) 2018 
 
 

Algemeen 
Na het verbeterjaar 2017 is 2018 organisatorisch soepel en rustig verlopen. De verwerking 

van de aanvragen, de interne organisatie en de samenwerking met de trekkingsgerechtigden 

en de gemeente verliepen uitstekend. 

 
Dutch-E – foto: Esther van Riezen 

 

Trekkingsgerechtigden 2018 
In 2018 waren er de volgende trekkingsgerechtigden: 

1. Ondernemend Assen 

2. Gilde BART 

3. MKB Retail  Assen 

4. LTO (Agrarisch) 

5. Zorg (binnen Ondernemend Assen) 

6. Winkelcentrum Peelo 

7. Winkelcentrum Marsdijk 

8. Winkelcentrum Vredeveld 

9. Winkelcentrum Nobellaan 

10. Winkelcentrum Kloosterveen 

11. Defensie  

12. Onderwijs (binnen Ondernemend Assen) 

13. Sport  



 

Business Voice – foto: Esther van Riezen 

 

Budgetverdeling 
Sinds de start van het OFA is de budgetverdeling vooral gebaseerd op een geografische 

verdeling (postcodegebieden ). Na aftrek van 10 % bureaukosten en 15 % stadsbrede 

projecten is het restant verdeeld over de overige trekkingsgerechtigden. Deze procentuele 

verdeling is gebaseerd op een ingewikkelde en tijdrovende berekening door de gemeente. 

2017 is benut om deze verdeling te actualiseren. De nieuwe verdeling is vastgesteld en 

toegepast en wordt ook voor de komende 2 jaar gehanteerd.  

De verdeling van het budget 2018 was als volgt:  

Binnenstadsvereniging MKB Binnenstad 64.223 

Ondernemend Assen 129.355 

Gilde BART 22.721 

LTO (Agrarisch) 3.635 

Winkelcentrum Kloosterveen 3.332 

Winkelcentrum Marsdijk 1.818 

Winkelcentrum Peelo 600 

Winkelcentrum Vredeveld 1.212 

Winkelcentrum Nobellaan 1.212 

Defensie 7.573 

Onderwijs 32.112 



Sport 9.694 

Zorg 25.447 

Stadsbrede Projecten 53.460 

 
Het totale budget bedroeg in 2018 € 396.000. Dit is gebaseerd op een opslag van € 36 per  

€ 100.000 WOZ-waarde. Ten opzichte van de andere 40 ondernemersfondsen in Nederland 

is dit het laagste tarief. Gemiddeld ligt de opslag op € 75 per € 100.000 WOZ-waarde. 

Aan het budget 2018 is per trekkingsgerechtigde het eventuele restant 2017 toegevoegd. 

 
De Asser Stadsloop – foto: Paul Meijer 

Verantwoording 
Uiteindelijk is van belang wat er met de inzet van het beschikbare budget wordt bereikt. 

Daar het OFA zelf geen activiteiten organiseert en geen projecten opzet zijn het de 

trekkingsgerechtigden die dienen te verantwoorden wat zij met de gelden van alle 

ondernemers (zij betalen de OZB-opslag) hebben bereikt.  In het Reglement OFA 2.0 is 

afgesproken op welke wijze en op welk moment de verantwoording aan het OFA dient plaats 

te vinden.  



 

In afwachting van de Sinterklaasintocht – foto: Ronald Obbes 

 

Hieronder per trekkingsgerechtigden een korte samenvatting van hun resultaten: 

Onderwijs Infodag Techniek Academie, Techniek Doen 
basisonderwijs, Technasium, Onderwijs en Ondernemers 
Platform Assen (OOPA), innovatiewerkplaats, 
leerlingendag op de bedrijven. 

Ondernemend Assen Promotiedagen Drenthe, Noordelijke Promotiedagen, 
subsidieloket, Urban Run, netwerkbijeenkomst golfbaan, 
Stamtafels, Assen Onderneemt, netwerkbijeenkomst 
Duurzaamheid, Ladies Night, Winter BBQ, Curling bij 
Winters Assen, netwerk bowling, Ondernemersborrel 
Preuvenement, TT VIP-arrangement, Bedrijfsbezoek 
Ultraware op Dag van de duurzaamheid, bijeenkomst 
energietransitie, informatiebijeenkomst duurzaam 
ondernemen, ontbijtbijeenkomsten. 

Gilde Bart Er zijn geen eigen projecten uitgevoerd in 2018. Wel zijn 
bijdragen aan derden verstrekt zoals Kunst aan de Vaart 

MKB Retail Assen Deelname aan Bluesfestival, Koopzondagactiviteiten, 
Online promotie van Assen, Feestverlichting, Art 
Explosion, Bartjes dagen, Zomeractiviteiten, Koningsdag 
en Kerstmarkt. 

LTO (sector agrarisch) Boerenfietstocht (3x), BHV-cursus. 

Zorg 
 

Zorgcongres voor de Assense zorginstellingen, 
Zorgbijeenkomst voor particulieren en ondernemers, start 
invulling website zorgstad Assen. 



Winkelcentrum Peelo 
 

Organisatie van Sint Maarten-optocht (400 kinderen) en 
Sinterklaasintocht (400 kinderen) om goodwill te kweken 
bij klanten. 

Winkelcentrum Marsdijk 
 

Verschillende publieksactiviteiten rondom Kerst, 
Vaderdag, Moederdag en Pasen. 

Winkelcentrum Vredeveld 
 

Meerdere publieksevenementen gerelateerd aan Pasen, 
Moederdag, Vaderdag, Kerst en Oud en Nieuw. Deelname 
aan Midnightwalk. Feestverlichting. Aankleding 
winkelcentrum. 

Winkelcentrum Nobellaan 
 

Meerdere publieksactiviteiten gerelateerd aan Pasen, 
Moederdag, Vaderdag, Kerst en Oud en Nieuw. Deelname 
aan Midnightwalk. Feestverlichting. Optreden 
Buurman&Buurman. 

Winkelcentrum Kloosterveen 
 

De organisatie van Super Saturdays met diverse thema’s, 
Sinterklaasintocht, kerstactiviteit, Kloostervesterun, 
Koningsdag en feestverlichting. 

 

 

Art of Wonder – foto: Esther van Riezen 

Inzake het Stadsbrede budget zijn o.a. de volgende projecten uitgevoerd, waarbij 

trekkingsgerechtigden als penvoerder optraden: 

Ondernemend Assen Assen Onderneemt, Urban Run 

Gilde BART Kunst aan de Vaart 



MKB Binnenstad Assen Kerststad Assen/Winters Assen, Art of Wonder, Asser 
Stadsloop, Preuvenement, Sinterklaasintocht, WK 
Dammen, Dutch-E, Uhm in the heart of Assen.  

 
Naast de verantwoording aan het OFA leggen de trekkingsgerechtigden ook verantwoording af aan 

de eigen leden in bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering. Door deze verantwoordingen meer te 

relateren aan de doelstellingen van het OFA kan  dit nog verder worden verbeterd. 

Financieel 
De nacalculatie van de gemeente over 2018 levert een bedrag op van € 10.342. Alhoewel het 

stadsbrede budget al jaren dalende is door leegstand en waardevermindering weten steeds meer 

organisaties de weg naar het OFA te vinden voor een bijdrage uit het stadsbrede budget. Daarom 

heeft het bestuur inmiddels besloten dit bedrag specifiek aan het stadsbrede budget 2019 toe te 

voegen.  

Het eigen vermogen is gedaald naar 38.570 euro. Het bestuur is van mening dat een eigen vermogen 

van het OFA van 20.000 euro voldoende is om tegenvallers op te vangen. Derhalve zal in de loop van 

2019 nog een toevoeging aan het budget 2019 worden gedaan. 

Het OFA was op 31 december 2018 behoorlijk liquide. Meerdere trekkingsgerechtigden hadden hun 

saldi nog niet geheel opgenomen. Bij Ondernemend Assen heeft dat als oorzaak dat de 

programmamanager in januari vertrok en deze vacature pas laat in het jaar ingevuld is, waardoor het 

niet mogelijk was om voldoende activiteiten te ontplooien. In het activiteitenplan 2019/begroting 

van Ondernemend Assen zal daar een inhaalslag plaatsvinden. 

Gilde Bart ontplooit geen eigen activiteiten maar draagt bij aan bijvoorbeeld Kunst aan de Vaart. Het 

budget van 2017 en 2018 wordt samengevoegd met het budget van 2019. 

Het nog niet opgenomen budget Zorg, ook een van de oorzaken van de hoge liquiditeit van het OFA, 

zal in 2019 besteed worden. Na het vertrek van de trekker Zorg, Pier Wijnja, is 2018 gebruikt om een 

nieuw bestuur te formeren. Gezien het belang van de zorgsector in Assen zullen meerdere 

activiteiten worden opgezet. 

In 2018 is er een bestuur opgericht dat het cluster Onderwijs zal vertegenwoordigen. Dit jaar is het 

accent gelegd op het vormgeven van hedendaags techniekonderwijs in samenwerking met het 

bedrijfsleven in Assen. Deze projecten zullen in 2019 voorgezet worden wat tot gevolg zal hebben 

dat de hoogte van het (gespaarde) budget Onderwijs zal afnemen. 

 

WK Dammen simultaan – foto: Zainal Palmans 



Bestuur 
De samenstelling van het bestuur was op 1 januari 2019: 

Arie van der Spek  voorzitter  Voormalig directielid Rabobank Assen 
Astrid-Odile de Visser  secretaris  Voorzitter RvB Interzorg Noord Nederland 
Johan Klompmaker  penningmeester Eigenaar Klompmaker Financieel Advies 
Jacques Hartog  bestuurslid  Eigenaar Bruna Vanderveen Assen 
Rob van der Valk  bestuurslid  Eigenaar Hotel van der Valk Assen 
 
Jacques Hartog en Rob van der Valk zullen in de loop van 2019 uit het bestuur treden. De 

vacatures zijn inmiddels opengesteld. 

Het bestuur wordt ondersteund door bestuurssecretaris Esther van Riezen. 

In 2018 waren er 11 reguliere bestuursvergaderingen. Gezien de goede interne organisatie 

duren de vergaderingen maximaal een uur. Daarnaast is er tweemaal met het POA overlegd 

en was er een bijeenkomst met alle trekkingsgerechtigden. Halfjaarlijks is er een bestuurlijk 

overleg met de wethouder. 

De bestuursleden vervullen hun functies als vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding. De 

bestuurssecretaris ontvangt een marktconforme vergoeding per uur. 

De bestuursbesluiten worden telkens op www.ondernemersfondsassen.nl geplaatst. 

Hoewel er een landelijk platform is van ondernemersfondsen heeft het bestuur besloten 

daar geen lid van te worden. De kosten wogen niet op tegen de baten. 

 
Winters Assen – foto: Steve Ellis 

 

Overleg 
In de statuten is opgenomen dat het Platform Ondernemend Assen (POA)  als adviesorgaan 

http://www.ondernemersfondsassen.nl/


van het OFA optreedt. In het POA zittten Gilde Bart, Ondernemend Assen en MKB Retail.  
Het POA is als het ware een Raad van Advies (RvA). 
  

In 2018 heeft het OFA-bestuur tweemaal overleg gehad met het POA. Daar zijn de lopende 
(beleids-)zaken besproken en heeft afstemming plaatsgevonden over de verdeling van het 
Stadsbrede Budget. 
  

Het OFA-bestuur hecht er aan om met alle trekkingsgerechtigden jaarlijks om tafel te gaan. 
Daarom is er dit jaar voor het eerst een breed overleg geweest. Gezien deze ervaring wordt 
dit overleg op verzoek van de trekkingsgerechtigden voortaan halfjaarlijks gehouden. 
  

Het OFA-bestuur is van mening dat er een RvA moet komen met daarin vertegenwoordigers 

van alle trekkingsgerechtigden. Hierover wordt overleg gevoerd  met het POA. 
  

Halfjaarlijks vindt er ook bestuurlijk overleg plaats met de wethouder. Dit overleg verloopt 
naar aller tevredenheid. 

 

Communicatie 

Projecten welke ondersteund worden vanuit het OFA verzorgen zelf de uitingen waaruit 

blijkt dat het OFA de medefinancier is. Voor de stadsbrede projecten loopt dit naar 

tevredenheid. De reguliere trekkingsgerechtigden kunnen nog wel wat meer energie steken 

in het verspreiden van het bericht van de OFA-ondersteuning. 

Het OFA zet zelf de volgende middelen in: banners, spandoeken, website en twitter. Verder 

zijn er meerdere berichten in de lokale kranten verschenen. In 2018 heeft het OFA tweemaal 

een Nieuwsflits uitgebracht. Deze is via de websites/digitale nieuwsbrieven verspreid onder 

alle leden van de trekkingsgerechtigden. 

Bij de Algemene Ledenvergadering van Ondernemend Assen en de BitterBallenBorrel (De 

Bonte Wever) heeft de voorzitter presentaties verzorgd over het OFA. 

Vanuit diverse bronnen is vernomen dat het OFA meer aan de weg timmert en dat er 

inmiddels een behoorlijke naamsbekendheid is. 

 

Sinterklaasintocht – foto: Esther van Riezen 



Samenvatting 
Samenvattend kunnen we stellen dat er in 2018 goede stappen gezet zijn richting meer 

professionalisering, bijvoorbeeld door het gebruik van verschillende formats. Het bestuur en 

de bestuurssecretaris zijn goed ingewerkt en op elkaar ingespeeld. De relatie met de 

trekkingsgerechtigden op basis van het Reglement OFA 2.0 verloopt soepel. De contacten 

met de gemeente verlopen plezierig. De externe communicatie verloopt voornamelijk via 

sociale mediakanalen. Na afloop van bestuursvergaderingen worden de besluiten op de 

website gepubliceerd. De contacten met de pers zijn goed.  

De doelstellingen van het OFA, versterking van het ondernemersklimaat en Assen meer op 

de kaart zetten, blijven lastige doelstellingen om te meten. Maar toch zijn het OFA-bestuur 

en de trekkingsgerechtigden het er over eens, dat ook in 2018 het Ondernemers Fonds 

Assen een belangrijke pijler was bij de verdere ontwikkeling van de gemeente als een stad 

met een sterk ondernemersklimaat. 

 

Preuvenement – foto: Esther van Riezen 


